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رصدخانه

اژدها وارد می شود! 
پس از روسیه، چین نیز مستقیما وارد عرصه تحوالت سوریه شد

افزایش حضور نظامی روســیه در ســوریه، موضوعی اســت که این روزها 
خط اصلی خبری و تحلیلی مطبوعات و رســانه های بین المللی را به خود 
اختصاص داده اســت. موضوعی که طی روزهای اخیر سبب شده نه تنها 
چشم انداز آینده مناسبات در سوریه تغییر پیدا کند، بلکه حتی موضع گیری 
دولت های حامی گروه های شورشــی و تروریستی و مخالف دولت دمشق 
نیز با چرخش همراه شود. در این میان، جدیدترین اخبار از سوریه که نشان 
می دهد اکنون چین نیز آشــکارا و مســتقیم وارد عرصــه تحوالت میدانی 
سوریه شده اســت. امری که به باور ناظران و تحلیلگران، می تواند دومین 
تأثیر مهم طی چند هفته اخیر را بر آینده سیاسی سوریه داشته باشد و عرصه 
موازنه قدرت در این کشور را به کلی دستخوش تغییر سازد.   برای درک بهتر 
این موضوع، نگاهی به تحلیل آینده نگرانه پایگاه اینترنتی »المانیتور« که 
در آن، به بررسی پنج ســناریوی احتمالی مرتبط با حضور روسیه در سوریه 
پرداخته، می تواند راهگشا باشد. بر اساس سناریوی نخست مورد اشاره این 
سایت، روسیه به طور مستقیم، چه از طریق زمینی یا هوایی، وارد درگیری 
نمی شود و نقش خود را به تأمین کمک های نظامی، فنی و مستشاری برای 
دمشــق محدود خواهد کرد. از این جمله، می توان به توسعه پایگاه دریایی 
روسیه در ســاحل غربی ســوریه اشــاره کرد. وقوع چنین وضعیتی کامال 
محتمل است، ولی بعید است بتواند به شکست داعش منجر شود. برخی 
تحلیلگران خاورمیانه بر این باورند که هدف اصلی روسیه، این است که در 
صورت از هم پاشیدن و تجزیه سوریه، ایجاد یک دولت علوی در غرب سوریه 
تضمین شــود. در این میان، برخی دیگر نیز چنین ابراز عقیده می کنند که 
نتیجه اجتناب ناپذیر مداخله روســیه، تجزیه سوریه خواهد بود. به باور این 
گروه، نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه محل استقرار نیروهای روس، 
روی خطوطی اســت که برای ایران و دولت اسد اهمیت استراتژیک دارد و 
این مناطق را از دیگر بخش ها جدا می سازد. این همان خطوطی است که 
در آینده می تواند محل اســتقرار نیروهای سازمان ملل باشد. با وجود این، 
به عقیده نگارنده، روســیه به هیچ وجه آماده چنین سناریویی نیست؛ بلکه 
درست برعکس، همه تالش خود را برای حفظ سوریه به عنوان یک دولت 

یکپارچه به کار می بندد. در ســناریوی دوم، به درخواســت دولت دمشق، 
روســیه با همراهی نیروهای ارتش ســوریه و همچنین نیروهای داوطلب 
کشورهای همسایه، وارد نبرد با داعش می شود. برای اجرای این سناریو، 
دو احتمال وجود دارد؛ نخســت، انجام حمالت راکتی و هوایی، به همراه 
مشارکت روس ها در عملیات زمینی. چنین حالتی بعید است، زیرا در صورت 
افزایش تلفات نیروهای روس، واکنشی منفی در میان افکار عمومی روسیه 
برانگیخته خواهد شد. احتمال دوم، عبارت است از انجام حمالت راکتی 
و هوایی به مواضــع داعش و احتماال برخی دیگر از گروه های تروریســتی 
همچون »جبهــه النصره«، بدون حضــور نیروی زمینی روســیه. در این 
حالت، تنها ارتش ســوریه و متحدان منطقه ای آن در نبرد زمینی شــرکت 
خواهند داشت. این حالت نیز ریســک باالیی دارد، زیرا بخت موفقیت آن 

اندک است. بر اساس سناریوی احتمالی سوم، روسیه به ائتالف بین المللی 
که هم اکنون مشغول انجام عملیات در ســوریه است، ملحق می شود. با 
این حال، با توجه به وضعیت کنونی روابط روســیه و ایــاالت متحده – و به 
طور کلی غرب – غیرممکن اســت که روسیه بپذیرد نیروهای خود را تحت 
فرماندهی آمریکا قرار دهد و در مقابل، آمریکا نیز هیچ گاه از نقش فرماندهی 
و رهبری خود کوتاه نخواهد آمد؛ افزون بر این، بعید است که دولت آمریکا به 
همکاری با دولت دمشق بپردازد، مگر اینکه امری غیرممکن اتفاق بیفتد؛ 
یعنی مسکو به عنوان پلی برای تسهیل همکاری الزم میان دو طرف عمل 
کند. این سناریو به کلی غیرواقع بینانه است. در سناریوی چهارم نیز روسیه 
یک ائتالف موازی را در کنار ائتالف بین المللی کنونی شکل خواهد داد که 
از روســیه، سوریه، عراق و ایران و همچنین نیروهای داوطلب کشورهایی 

چون لبنان، افغانستان و پاکستان تشــکیل می شود؛ اما خود مستقیم در 
عملیات زمینی درگیر نخواهد شد. این سناریو، محتمل است، اما در چنین 
حالتی، کسب پیروزی کامل در مقابل داعش بسیار دشوار خواهد بود. نهایتا 
در سناریوی پنجم، روسیه با همکاری اصلی ترین شریک استراتژیک خود، 
یعنی چین، یک ائتالف موازی گسترده تر را تشکیل خواهد داد. وقوع چنین 
امری می تواند وضعیت را به شدت دگرگون کند. مجموعه ای از شرایط، از 
امکان پذیر بودن چنین حالتی حکایت دارد. نخســتین مورد از این شرایط، 
این اســت که چین از افزایش حضور خود در منطقه نفع می برد. دوم آنکه 
چین از بابت توســعه فعالیت گروه های افراط گرا، به ویژه گروه های مسلح 
جدایی طلب اویغور در مناطق غربی خود نگران اســت. سومین مورد هم 
این اســت که همکاری نظامی میان روسیه و چین، چه به صورت دوجانبه 
و چه در چارچوب ســازمان همکاری شــانگهای، به شــکلی مستمر رو به 
افزایش بوده است. در صورتی که این سناریو محقق شود، به شدت سبب 
تقویت این ائتالف موازی شــده و بخت پیروزی بر داعش و دیگر گروه های 
تروریســتی را افزایش می دهد. جالب اینجاســت که دقیقــا همین امروز، 
نشانه هایی از تحقق این سناریوی پنجم بروز کرد؛ زیرا پایگاه اینترنتی »دبکا 
فایل«، وابســته به محافل امنیتی رژیم اســرائیل خبر داد که ناو هواپیمابر 
چینی به نام »لیائونینگ- ســی وی- 16« به همــراه یک رزم ناو مجهز به 
موشــک های هدایت شونده، در بندر طرطوس ســوریه پهلو گرفته است. 
بر اســاس این گزارش، ناو هواپیمابر چینی ۲۲ سپتامبر )پنج روز پیش( از 
کانال سوئز گذشته و وارد منطقه شده است، در ادامه این مطلب ادعا شده 
که نیروهای چینی خود را برای حضور بلندمدت در سوریه آماده می کنند. 
در حال حاضر، این ناو هواپیمابر در حال مســتقر کردن تجهیزات خود در 
طرطوس است و پس از آماده شدن در ماه نوامبر، برای فرود هواپیماهای 
چینی آماده خواهد شــد. بر این اساس، می توان گفت که چین نیز باالخره 
برای حفظ منافع خود در سوریه مستقیما دست به کار شده است. بی تردید 
طی روزهای آتی پیامدهای این امر هم در عرصه میدانی ســوریه و هم در 

عرصه کالن بین المللی مشخص تر خواهد شد.

چرا آمریکا در سوریه به ایران روی آورده است؟
شبکه خبری »المیادین« در گزارشی به بررسی مواضع جدید آمریکا در قبال سوریه پرداخت و اشاره کرد آمریکا در حالی برای حل بحران سوریه به ایران روی آورده که طرح این کشور برای آموزش مخالفان به اصطالح میانه رو سوری، به 
دنبال رسیدن تسلیحات آن ها به دست جبهه النصره با شکست روبه رو شد. رویکرد آمریکا در قبال تهران هم زمان با افشاگری هایی صورت می گیرد که نشان می دهد افراد مسلح آموزش دیده زیر نظر ارتش آمریکا، تسلیحات و تجهیزات 
خود را تحویل جبهه النصره داده اند. در حقیقت، گرایش به حل سیاســی بحران ســوریه به این معناست که راه حل نظامی به روی آمریکا بسته شده اســت. آمریکا از زمان آغاز بحران سوریه در صدر کشورهایی بود که تروریسم را ساخته و 
پرداخته نظام ســوریه می دانســت و برای مقابله با این تروریسم و عامالن شــکل گیری آن، طبق رویکرد خود، آنچه را »مخالفان میانه رو« سوری یا نیروهای جدید سوری می نامید، به ســالح تجهیز کرد. اما این نیروها یا بخشی از آن ها، 
تجهیزات نظامی دریافتی از آمریکا را تحویل جبهه النصره دادند. آیا این بدان معناســت که آمریکا خواسته یا ناخواسته جبهه النصره را که در زمره گروه های تروریستی است، تجهیز کرده است؟ مواجه شدن آمریکا با چنین وضع دشواری 
چندان هم عجیب نیســت. برنامه این کشور برای تجهیز و آموزش مخالفان در مراحل مختلف و به اعتراف خود آمریکایی ها، شکست خود را نشان داد. اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا در ژوئن گذشته اعالم کرد به اندازه کافی پایگاه های 

آموزشی داریم، ولی تعداد کسانی که می خواهیم آموزش دهیم، کافی نیست. اکنون مجموعه این عوامل سبب شده آمریکا به حل سیاسی بحران سوریه و از جمله وارد کردن ایران در این روند، عالقه نشان دهد.

بازی کــودکان هندی میان دود ضــد عفونی کننده، برای جلوگیری از شــیوع تب 
دانگ در »الکنو«

پاپ فرانسیس در ادامه سفرش به آمریکا با 
مردم فیالدلفیا مالقات کرد.

فیگور جالب جان کری در کنار همتای افغانی خود هنگام استماع سخنان وزیر امور خارجه چین در یکی از جلسات سازمان 
ملل در نیویورک.

 ادامه سفر پر مخاطره مهاجران و پناهندگان 
از خاورمیانه به جزیره لسبوس یونان.

آغاز حمالت هوایی فرانسه علیه 
داعش در سوریه

کاخ ریاست جمهوری فرانسه از نخستین حمله هوایی این کشور 
در خاک سوریه خبر داد و اعالم کرد این عملیات، اراده پاریس را در 
مبارزه با تهدید تروریستی داعش تایید می کند. الیزه در بیانیه ای اعالم 
کرد نخستین حمله هوایی فرانسه بر پایه اطالعات به دست آمده از 
پروازهای شناسایی دو هفته اخیر، صورت گرفت. در این بیانیه آمده 
است: »این عملیات با رعایت استقالل عمل فرانسه و هماهنگ با 
شرکای منطقه ای، اراده فرانسه را در مبارزه با تهدید تروریستی داعش 
تأیید می کند«. فرانسوا اوالند، رئیس جمهور فرانسه، پیشتر خبر آغاز 

پروازهای شناسایی بر فراز خاک سوریه را اعالم کرده بود. 

تشکیل اتاق عملیات مشترک علیه 
داعش در عراق

دولت عراق روز شــنبه اعالم کرد مســئوالن نظامی این کشــور در 
همکاری اطالعاتی و امنیتی در بغداد با روسیه، ایران و سوریه برای 
مقابله با داعش مشــارکت می کنند. فرماندهی عملیات مشــترک 
نیروهای مسلح عراق در بیانیه ای با اعالم این خبر افزود: »این توافق با 
افزایش نگرانی روسیه از حضور هزاران تروریست از سوریه و کسانی که 
در اقدامات جنایتکارانه داعش مشارکت دارند، صورت گرفته است«. 
ابراهیم جعفری، وزیر امور خارجه عراق، روز جمعه در حاشیه اجالس 
مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفته بود بغداد تاکنون پذیرای 
هیچ مشاور نظامی روس برای کمک به نیروهای عراقی نبوده است.

 هدف روحانی از دیدار صاحبان 
صنایع آمریکا چه بود؟

حســن روحانی، رئیس جمهور ایران در جریــان حضور خود در 
نیویورک برای شرکت در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل، 
با صاحبان صنایع آمریکایی دیدار کرد. در شرایطی که فعالیت 
شــرکت های آمریکایی در ایران ممنوع است، به نظر می رسد 
روحانی به دنبال ســرمایه گذار می گردد. پس از امضای توافق 
هسته ای در وین، بسیاری کشــورهای اروپایی به سرعت وارد 
عمل شــدند تا روابط تجاری شــان را با ایران از سر بگیرند. این 
کشــورها هیئت هایی را به تهران اعزام کردند تــا احتمال ها را 

بررسی کنند.

واکنش عربستان به انتقادات 
ایران درباره فاجعه »ِمنا«

عربستان سعودی روز شنبه انتقادهای ایران درباره »فاجعه منا« را که 
در آن حدود دو هزار حاجی جان باختند، رد کرد. عادل الجبیر، وزیر 
خارجه عربستان سعودی در دیدار با جان کری، همتای آمریکایی 
خود در حاشیه نشست های ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل در 
»نیویورک«، گفت: »فکر می کنم بهتر است ایرانی ها کاری غیر از 
بهره برداری سیاسی از این تراژدی انجام بدهند که گریبان مردم را 
گرفت؛ مردمی که در حال اجرای مناسک دینی مقدس خود بودند«. 
عربستان تاکنون مسئولیت این حادثه را که آن را  قضا و قدر الهی 

دانسته که سبب آن بی نظمی حجاج بوده، نپذیرفته است.

بین الملل


